
5 Pomysłów Na 
Muzyczne Wakacje



1..Zrób sam instrument! Świetny pomysł na kreatywne spędzenie czasu z dzieckiem pozwalające
na odkrycie nowej pasji i wzbudzenie kreatywności młodego wynalazcy-konstruktora :) Poniżej
krótki przepis na to jak samemu zrobić w 5 minut grającą harmonijkę-piszczałkę :)

2. Wyjdź na spacer w poszukiwaniu dźwięków! Uruchom dyktafon w telefonie i postaraj się
zebrać 10 różnych NIETYPOWYCH dźwięków, które spotkasz po drodze.

3. Zainicjuj rodzinną serię ŁAMACZE CHALLENGE! Poniżej 4 przykłady śmiesznych ćwiczeń
dykcyjnych, które możesz trenować w każdej wolnej chwili.

4. Liczenie WRON BEZ OGONA! Kolejne bardzo ciekawe ćwiczenia dykcyjne poprawiające
oddech, artykulacje, pewność siebie, szybkość porozumiewania się oraz rozgrzewające aparat
mowy. Nie tylko dla wokalistów:) Na czym polega? Już tłumaczymy. 

5. Czas na RELAX! Świetna forma spędzania czasu zarówno na świeżym powietrzu jak i w domu
są sesje oddechowe przy muzyce. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych ćwiczeń
wykorzystując muzykę relaksacyjną :)

Co znajduje się w e-booku?



Cześć! Nazywam się Paweł Recki i moją największą
życiową pasją jest muzyka. Jestem “człowiekiem
orkiestrą”, który jest pozytywnie zakręcony na punkcie
grania, tworzenia muzyki, rozwoju oraz zarażania pasją
innych prowadząc od ponad 6 lat Szkołę Muzyczny
Starter, gdzie uczymy po prostu GRAĆ! i... śpiewać :)

Przygotowałem dla Ciebie 5 sposobów na wakacje
aktywności z muzycznym akcentem, niezależnie od tego
czy planujesz gdzieś wyjazd, czy zostajesz w swojej
okolicy. Mam nadzieję, że dadzą one Tobie i Twojemu
dziecku dużo uśmiechu, radości i zaoszczędzą czas na
szukanie pomysłów na ciekawe muzyczne zabawy.

Poniżej 5 pomysłów na ciekawe zabawy rozbudzające
muzyczną wyobraźnię oraz pozwalające na kreatywne i
przyjemne spędzenie czasu.

Zapraszam Cię do rozpoczęcia muzycznej przygody !



2 drewniane patyczki (od lodów lub ze sklepu
kosmetycznego)
2 gumki recepturki (najlepiej małe)
kartkę papieru (mały kawałek na długość patyczka)
wykałaczkę
pisaki lub kredki do ozdobienia instrumentu :)

Czy żeby grać na instrumencie trzeba zawsze mieć
profesjonalny instrument? Absolutnie nie! Możecie zacząć
swoją muzyczną przygodę od zrobienia własnego
instrumentu:) Poniżej podaję kilka pomysłów na stworzenie
ciekawych instrumentów, które możemy zrobić, z tego co nas
otacza, czasem nawet bez potrzeby dodatkowych zakupów. 

Do zrobienia harmonijki-piszczałki będziemy potrzebować:

1..Tworzymy instrument



z kartki papieru wycinamy pasek na długość drewnianego patyczka,
o nieco mniejszej szerokości (by patyczek w ⅔ zakrywał kawałek
kartki)
z wykałaczki wyłamujemy 2 krótkie kawałki na szerokość
drewnianego patyczka (czyli ten krótszy wymiar w tym przypadku:) )
kładziemy pasek z kartki na patyczek, po jednej stronie patyczka
(pod koniec) 
podkładamy ucięty kawałek wykałaczki POD papierowy pasekpo
drugiej stronie patyczka (pod koniec)  
podkładamy ucięty kawałek wykałaczki NA papierowy pasek 
przykrywamy ostrożnie karteczkę z uciętymi kawałkami wykałaczki
drugim patyczkiem
przyciskając mocno zawiązujemy gumkę recepturkę na każdej
końcówce, tak by patyczki trzymał się mocno razem.

Aby wykonać piszczałkę, zacznijmy od przygotowania naszych
składników. 
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.



Instrument GOTOWY ! :) Teraz pozostaje nam go przetestować i ładnie ozdobić wedle własnego
uznania. By było słychać dźwięk, wystarczy dmuchnąć energicznie, podobnie jak grając na harmonijce.
Przy jednoczesnym dmuchaniu można próbować wydobywać różne melodie, by zwiększyć efekt. 

Jeżeli nie słyszysz dźwięku, zwróć uwagę czy na pewno jeden ucięty kawałek wykałaczki jest pod
papierowym paskiem a drugi nad i czy nie “uciekły” na boki lub nie wypadły :)

Jeżeli po jakimś czasie instrument przestanie grać, prawdopodobnie znaczy to, że pasek znajdujący się
w środku jest wilgotny - trzeba go wtedy najlepiej wymienić na nowy kawałek kartki, lub ucięte
kawałki wykałaczki się przestawiły :)

Możemy odwrócić nieco kolejność i zacząć od pomalowania i ozdobienia drewnianych patyczków,
następnie przechodząc do kolejnych kroków.



Gdzie można spotkać muzykę? Czy muzykę i dźwięki
spotykamy jedynie w miejscach przeznaczonych na
koncerty lub w radiu i internecie? 

Wypisz sobie wszystkie pomysły na dużej kartce lub w
telefonie, a następnie spróbuj wybrać się z dzieckiem
w te wszystkie miejsca (no dobra, chociaż w te, które
są akurat w miarę blisko Waszego miejsca pobytu lub
zamieszkania:) ), by odszukać te dźwięki i je nagrać. 

2. Łapiemy dźwięki



Jeżeli chcesz pójść o krok dalej - możesz zgrać dźwięki
na komputer i zmontować z nich utwór! Możesz
skorzystać z bezpłatnego programu Audacity, w
którym można montować dźwięk. Dodatkowo warto
będzie wypróbować różnych efektów takich jak
“echo”, “wahwah” lub “reverb”. Pamiętaj, żeby przed
dodaniem efektu zaznaczyć fragment, na który chcesz
go nałożyć.

W jaki sposób? Wystarczy najprostsza aplikacja
“dyktafon” w telefonie (jeżeli nie masz domyślnie, do
ściągnięcia za darmo w sklepie Play lub AppStore)
Chcesz iść o krok dalej? Spróbuj z nagranych
dźwięków stworzyć utwór lub wykorzystaj nagrane
dźwięki jako inspiracje do napisania tekstu swojej
własnej piosenki!



UREWOLWEROWANY REWOLWEROWIEC
ROZREWOLWEROWAŁ UREWOLWEROWANEGO
REWOLWEROWCA

CESARZ  CZESZE  WŁOSY  CESARZOWEJ,  CESARZOWA 
CZESAŁA  WŁOSY  CESARZA

WPADŁ  PTAK  DO  WYTAPETOWANEGO  POKOJU

SZEWC  Z  TCZEWA,  A  SKRZYPCE  ZE  STRZEPCZA

Świetne ćwiczenie i wyzwanie dla całej rodziny. Tak zwane “łamacze
językowe” to ćwiczenia dykcyjne, które nie tylko przydają się
wokalistom i lektorom. Są one doskonałym narzędziem do tego, by
poprawiać wyrazistość swojej mowy, mówić płynniej, sprawniej i
zwiększać pewność siebie. To jak, jesteście gotowi?

3. Łamacze challenge



U-RE-WOL-WE-RO-WA-NY  RE-WOL-WE-RO-WIEC  ROZ-RE-WOL-WE-RO-WAŁ  U-RE-WOL-WE-
RO-WA-NE-GO  RE-WOL-WE-RO-WCA 

CE-SARZ  CZE-SZE  WŁO-SY CE-SA-RZO-WEJ,  CE-SA-RZO-WA  CZE-SA-ŁA  WŁO-SY  CE-SA-RZA

WPADŁ  PTAK  DO WY-TA-PE-TO-WA-NE-GO  PO-KO-JU

SZEWC Z TCZE-WA, A SKRZY-PCE ZE STRZE-PCZA

Jeżeli będzie wychodziło spróbuj zwiększać stopniowo tempo odliczając na stoperze czas wszystkich 4
ćwiczeń. Możecie zapisywać wyniki i próbować pobić rekord szybkości przeczytania wszystkich 4 zdań :)

Jeżeli mieliście trudności przeczytaniem powyższych przykładów Zachęcam do bardzo skutecznej metody
podzielenia każdego wyrazu na krótsze części:

Teraz powinno pójść dużo łatwiej! Zacznij od wolnego tempa, im dokładniej wyćwiczysz poszczególne
ćwiczenia tym lepiej i precyzyjniej nauczysz się wypowiadać je w poprawny sposób. 



Spokojnie, nie będziemy oglądać wron bez ogona,
będziemy je tylko liczyć :) Ćwiczenie doskonali również
naszą dykcję, ale również weryfikuje jaką pojemność
mają nasze płuca i pozwala ćwiczyć kontrolę oddechu. 

Na czym polega ta zabawa?

Najpierw na spokojnie przeczytaj powoli ten tekst:
“PIERWSZA WRONA BEZ OGONA, DRUGA WRONA
BEZ OGONA”. Schemat będzie ten sam, czyli zmienia
się tylko liczebnik a końcówka ...wrona bez ogona
zostaje. Spróbuj policzyć jak najwięcej wron na
JEDNYM oddechu.

4. Wrony bez ogona



weź 3 głębokie oddechy przed rozpoczęciem

ćwiczenie najlepiej wykonuj na stojąco, w jak najbardziej
zrelaksowanym stanie

przed liczeniem weź baardzo głęboki oddech i od razu rozpocznij
liczenie, tak jakbyś nie chciał wypuszczać powietrza

liczenie dość delikatnie, spokojnie i cicho zwiększy liczbę
policzonych wron na jednym oddechu:)

Pamiętaj, że każdy śmiech, zająknięcie  i pomyłka wydłużą czas, ale nie
przejmuj się tym - najważniejsze żeby sprawiało to Tobie i dzieciom
radość i żeby były postępy. Jak za pierwszym razem uda Ci się policzyć
np. 5 wron, spróbuj postawić sobie cel, żeby dojść do 8 lub 9. Najlepsi
są w stanie policzyć nawet ponad 30 wron bez ogona na jednym
oddechu!

Żeby zrobić to, jak najskuteczniej podpowiem kilka trików:



Oddech ma potężną moc. Mimo że to najważniejsza życiowa
czynność, którą wykonujemy cały czas, praktycznie bez przerwy, nie
każdy głębiej zastanawia się, co może dać nam odpowiednia
kontrola oddechu i jak może on pomagać nam w różnych sytuacjach. 

Odpowiednie tempo i technika oddechowa może sprawić, że
wejdziemy w stan relaksu i uspokojenia, ale równie dobrze inaczej
poprowadzony oddech może sprawić, że zwiększy się nasza
koncentracja i pobudzimy się do działania :)

W tym punkcie skupimy się na tym, żeby oddech uspokoić i wejść w
stan relaksu.Zacznijmy od wygodnej pozycji. Możesz położyć się,
usiąść w fotelu, na podłodze - ważne żebyś czuł jak najmniej napięć i
czuł się swobodnie. Postaraj się wyłączyć powiadomienia w
telefonie i ograniczyć wszystko, co może Cię rozpraszać.

5. Relax przy muzyce



weź głęboki oddech przez 4 sekundy
zrób pauzę zatrzymując oddech na 4 sekundy
zrób wydech 4 sekundy 
zrób znowu pauzę na wydechu na 4 sekundy
całą sekwencję powtórz od początku 10 razy.

Włącz ulubioną muzykę, która Cię odpręża, lub wyszukaj
muzyki relaksacyjnej, wpisując hasła takie jak “muzyka
relaksacyjna śpiew ptaków”, “szum wody”, czy “las”.  Staraj się
wsłuchać w swój oddech i skoncentrować na nim. Jeżeli będą
przychodzić różne myśli- zaakceptuj to, niech przyjdą i odpłyną.

No to przejdźmy:

Jak się czujesz? Możesz nazwać lub nawet zapisać co zmieniło
się po tej krótkiej sesji oddechowej. A teraz możesz spróbować
z innym podkładem, wyobrażając sobie inne miejsce.



Dwa dodatkowe przepisy na zrobienie instrumentów - tak by cała
rodzina mogła zagrać na autorskim “sprzęcie” :)

1..Egg-shaker - czyli grzegotka kształtem przypominająca jajko :)
Najczęściej ma delikatny dźwięk i wykorzystujemy ten instrument
do podkreślenia rytmu. Aby go wykonywać będziemy potrzebować:
opakowanie z “kinder niespodzianki” / “kinder-jajka”
kasza manna / piasek / ryż (im drobniejsze ziarno tym delikatniejszy
dźwięk)
taśma klejąca

Po otwarciu plastikowego opakowania wsypujemy 1 łyżeczkę
ziaren, następnie zaklejamy dla zabezpieczenia punkt łączenia
połówek taśmą. Pozostaje nam zrobić kilka wersji dla wydobycia
różnych brzmień naszego “egg-shakera” własnej produkcji :)

BONUS!



Lateksowy/gumowy czepek lub balon 
Puszka (po ananasach, fasoli, pomidorach, kukurydzy itp.) 
Taśma "naprawcza" lub gruba gumka recepturka

2. Tom-Tom - czyli instrument rytmiczny, na którym możemy ćwiczyć
koordynację półkul mózgowych i wymyślać dowolne rytmy. 

Czego potrzebujemy?

Jak wykonać ten insturment?

Lateksowy/gumowy czepek do pływania lub balon (balon ucinając w
miejscu zwężenia) naciągamy na puszkę. Dla zabezpieczenia możemy
zakleić miejsce styku taśmą lub naciągnąć gumkę recepturkę. Na dwa
patyczki "do szaszłyków" nabijamy z tego dnej strony korki od wina.
Gotowe! Im mocniej naciągniemy czepek/balon tym wyższy będzie
dźwięk, tak jak w prawdziwej perkusji!

Teraz możemy ćwiczyć różne rytmy np. liczymy do czterech w równym
tempie, na 1 i 2 uderza prawa ręka w środek “czepka”, na 3 lewa ręka w
krawędź puszki, a na cztery robimy przerwę - no i mamy “We will rock
you” zespołu Queen :)



Chcesz więcej?
W takim razie zapisz swoje dziecko na półkolonię muzyczną!  

Sprawdzam!

W Trakcie Półkolonii z Muzycznym
Starterem Twoje Dziecko:

Odkryje w sobie nową pasje
Uwolni pełny potencjał muzyczny
Zyska niesamowite wspomnienia
na całe życie

https://muzycznystarter.pl/
https://muzycznystarter.pl/oferta-polkolonie/


Chcesz więcej?
Dziś do 23:59 masz szansę nabyć pakiet lekcji video

dotyczący wszystkich powyższych ćwiczeń, podkładów
do relaksu, oraz dostępu do webinaru 

 

"Jak odnaleźć w sobie pasję" 
 

za jedyne 15 zł zamiast 297 zł!

Kupuję!

https://muzycznystarter.pl/super-oferta-dostep-do-webinaru-jak-odnalezc-w-sobie-pasje/

